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Sjoerd van der Spoel, Jasper Kuperus, Mark Oude Veldhuis  

Voor u ligt het beleidsplan van het kandidaatsbestuur van ENIAC. Na drie jaren waar Johan, Rick en 

Mark de vereniging de vorm hebben gegeven die ze nu heeft, hebben wij de eer op hun beleid voort 

te bouwen. In dit document presenteren wij onze visie op de toekomst van ENIAC. 5 

In ons perspectief rust het fundament van ENIAC op twee pijlers die ook als fundering dienen voor 

ons beleid. De vereniging is enerzijds een netwerk van alumni, werkzaam in bedrijven en instituten 

verspreid over de wereld; anderzijds is het een netwerk van masterstudenten die druk bezig zijn om 

hun diploma te halen. Tussen deze pilaren willen wij een brug slaan. 

1 Netwerk van alumni 10 

Om alumni te verbinden blijven we informele activiteiten organiseren zoals ENIAC in het verleden 

curling, zandsculpturen en veel ander moois heeft neergezet. Ons doel is dat alumni via ENIAC 

zichzelf en elkaar kunnen versterken. Daarom blijven we daarnaast ook formele activiteiten 

neerzetten, zoals bedrijfsbezoeken en trainingen. Dat doen we in samenwerking  met onze 

commissies. 15 

2 Netwerk van studenten 
Studenten zijn de toekomst voor ENIAC. We willen de studenten blijven helpen in het behalen van 

hun diploma door het afstudeerevent, de scriptieprijs en de scholarship ook in de komende jaren aan 

te houden. 

3 Alumni en studenten verenigen 20 

Naast het vasthouden en verbeteren van deze netwerken willen we de twee netwerken nog meer 

gaan verbinden. Zo willen we twee groepen aan elkaar koppelen: studenten op zoek naar een 

afstudeeropdracht en alumni op zoek naar goede studenten voor hun opdrachten. Daarvoor gaan we 

een speeddate organiseren.  

4 Communicatie 25 

Om iets te kunnen bereiken moeten mensen wel weten dat je bestaat. Wij blijven actief op social 

media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. De aanwezigheid en uitstraling van ENIAC moet 

aansluiten op studenten, alumni en potentiële leden. 

We houden de lijntjes kort met Inter-Actief en de Universiteit Twente. Zo willen we meer contact 

met vakgroepen leggen, bijvoorbeeld voor bijdragen aan I/O Vivat. Onze activiteiten blijven open 30 

voor Inter-Actief leden, en vice versa. 

5 Tot slot 
Als bestuur zijn we er voor de leden. We staan open voor wensen uit de vereniging en praten graag 

verder over waar ENIAC over één, twee en tien jaar moet staan. 


